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VladislovasD.Boczkauskas
Iszduotojas Laikraszczio 
“Saules” Mirė, 28 D. 
Balandžio Ligonbuteje

Isz Amerikos

A. -f A.
W. D. BOCZKAUSKAS

Su neiszpasakyta gailės ežia praneszame guo- 
dotiniems skaitytojams “Saules”, kad musu my
limas brolis, Vladislovas D. Boczkauskas, iszduo
tojas “Saules” laikraszczio, po pavojingai ligai ke
liu sanvaieziu mirė Ashland, Pa., ligonbuteje, 1:06 
valanda Nedėlios ryta.

Norints daktariszka žinysta stengėsi iszgial- 
bet jo gyvastį bet visi stengimai nepasiseke ir Die
vas paszauke ji in savo karalysta. Kunigas A. ?Ka- 
ružiszkis, isz Cleveland, Ohio, kuris tame laike lan
kėsi pas Kunigą M.Daumanta, Girardvillej, pribuvo 
duoti velioniui paskutinius Sakramentus ant amži
nos keliones.

Jausdamasis blogai, ant patarimo daktaru, 
likos nuvežtas in ligonbute 18 d. Balandžio (April) 
ISZ kUT jau daugiau nesugryžo gyvas.

A. a. Vladislovas Boczkauskas gimė Baltimore, 
Md. Būdamas da jaunu vaikinu lankėsi in mokyk
las Plymouth, Pa., o atvažiavęs su tėvais in Maha- 
noju dirbo spaustuvėj isz jaunu dienu o po mireziai 
tėvo Daminiko T. Boczkausko, apėmė su broliu Vik- 
toriu iszdavysta “Saules” kuria vede drauge lyg 
mirties. Mete 1908 apsipaeziavo su Suzana Drabniu- 
te su kuria susilaukė keturis vaikus: Teofile, darak- 
torka publikineje mokykloje, Ridley Park, Pa., Ro
maną, kuris turi užsiėmimą Harrisburge, Eleonora 
ir Franciszka, namie, kaipo ir viena anuka; du bro
lius: Frana, redaktorių “Saules” ir Viktorą, isz- 
duotoju.

Velionis buvo labdaringo budo žmogus, guodo- 
tas per visus kurie ji pažinojo. Darbavosi daug po
litikoje kad savo tautiecziams prigialbet ir likos isz- 
rinktju ant miesto konsulmono 1913 mete ir likos 
vela iszrinktu ant to paties dinsto 1917 mete. Mete 
1936 buvo nariu Board of Health. Prigulėjo prie, 
vietines Szv. Juozapo parapijos, drauguviu Eagles 
ir Elks ir kitu labdaringu drauguviu. Buvo linksmo 
ir svetingo budo žmogus ir su visiems žmoniems gy
veno draugiszkai.

Miesto ir apielinkes gyventojai dagirde apie 
mirti velionio, labai apgailestavo netekia savo tau- 
tieczio isz savo tarpo nes da buvo jaunu žmogum, 
paeziame amžiuje bet nuo kokio tai laiko pradėjo 
sirguliuot viduriu liga ir ant galo turėjo nusiduot 
in ligonbute jeszkoti daktaru patarimo ir gydymo.

Laidotuves atsibus Seredos ryta, 9 valanda, su 
apeigomis Szv. Juozapo bažnyczioje, ant kuriu už- 
sipraszo visu pažystamu ,draugu ir prieteliu daly
vauti ir atiduoti jam paskutini patarnavima. Gra- 
borius L. Traskauskas laidos.

Meldžiame guodotinu skaitytoju “Saules” do
vanoti jeigu kas butu trumpa laikrasztyje nes musu 
szirdys yra neiszpasakytai susigraudinę raszant 
apie mirti musu mylimo brolio ir kožnas gali tai at
jausti, Su skausmu szirdies liekam,

Franas V. Boczkauskas, Redaktorius, 
Viktoras L. Boczkauskas,

Likusi pati su vaikais.

PASISZVENTIMAS
BROLIO

PAPILDE VAGYSTA KAD 
ISZGIALBET SESUTE
NUO SMERT; BAUSME 

SUMAŽINTA.

Mainville, 1’11. —■ Herbert 
Cordell, rasztininkas ant czio- 
naitinio paczto, pasidavė in 
rankas valdžios, prisipažinda
mas jog prisisavino per kelis 
menesius tris szimtus doleriu 
prigulineziu prie Dėdės Šamo. 
Kada jo pacztinei detektyvai 
klausinėjo del ko taip pasielgė 
nes visados buvo teisingu vy
ruku, isz pradžių nenorėjo pri
sipažint prie vagystes bet ant 
galo prokuratorius iszgavo isz 
jo visa teisybe.

Jo sesute apsirgo ir turėjo 
eiti po sunkia operacija kuri 
ketino kasztudti kelis szimtus 
doleriu, jos vyras radosi be 
darbo ir negalėjo užmokėti tiek 
pinigu. Sesuo melde kad Her
bertas jai prigialbetu. Geras 
brolis rūpinosi diena ir nakti, 
kaip ežia aplaikyt pinigu ant 
gialbejimo sesutei gyvasties. 
Geriausia proga buvo “pasi
skolinti nuo paczto.” Po tam 
ketino apsipaeziuoti ir prisipa
žino savo mylimai prie vagys
tes. Jo mylima paliepė jam pri
sipažink prie kaltes ir atsedet 
bausme kalėjime ir tik tada už 
jo tekes. Slidžia numažino jam 
bausme nuo trijų metu ant tri
jų dienu už taja vagysta o tai 
del to, kad pinigus nesunaudo
jo ant gemblerystes tiktai ant 
gero tikslo.

READINGO ANGLINE KOM
PANIJA NETEKO DAU
GIAU KAIP 4 MILIJONU 

PRAEITA META.
Philadelphia, Pa. —■ Savo 

metiniam raporte angline kom
panija Readingo, apskaitė buk 
praeita meta neteko daugiau 
kaip keturis milijonus doleriu. 
Ant savo geležies kasyklų ir 
kitu pramonyseziu neteko arti 
200 kukstaneziu doleriu. Mete 
1938 pardavė 4,706,304 tonus 
anglių bet praeita meta parda
vė beveik puse milijono tonu 
daugiau.

Todėl Readingo kompanija 
apsiszauke save bankrotu isz 
priežasties štoko biznio kuria
me yra kaltas aliejus kuri szia- 
dien naudoja daugelis miestu 
in vieta anglių.

MERGINA LAIMĖJO $90,000.
Anchorage, Alaska — Klara 

Hansen, 21 metu mergina ana 
diena, laimėjo 90 tukstaneziu 
doleriu už inspejima kurioje 
valandoje ledas sutruks ant 
Tanama upes. Ledas sutruko 
viena minuta priesz laika kaip 
ji spėjo. Kas meta czionaitinei 
biznierei susideda ir paaukau
ja tam tikra suma pinigu del tu 
katrie inspes laika kada ledai 
ant 'tosios upes sutruks ir nuo 

j tada laivai pradeda plaukinei 
' ant upes.

TAI TAU SZALTIS
VANDUO UŽSZALO ANT 
PECZIAUS, O KATE MIE

GOJO VIDURYJE.

Mount Lasko, Pa. — Laike 
tebyriu paskutiniu szalcziu gal 
didesnio nesirado kaip szitoje 
aplinkinėje. Jerome Anderson, 
eidamas gult, paliko gerai in- 
sikurenusi pecziu ant kurio sto
vėjo katilas su vandeniu. Ka
da atsikėlė ant rytojaus ir no
rėjo pasidaryti sau kavos, nu
sistebėjo kad vanduo katilėly
je buvo užszalės. Atidaręs pe
cziu paregėjo viduryje miegan- 
czia kate didžiausiam užgana- 
dinime. Anderson da tokio szal- 
czio nepamena kokis vieszpa- 
tavo czionaitineje apielinkeje.

SUMUSZE MOTINA ANT 
SMERT KAD PER ILGAI 

GYVENO.
Danora, Miss. — Augustina 

Koons, senuke, turinti 84 me
tus amžiaus, mirė nuo baisaus 
sumuszimo koki aplaike isz 
ranku savo sunaus, 48 metu, 
kuri palicija uždare kalėjime 
kad buvo priežastim mirties 
savo motinos. Palicija isztyri- 
nejo buk tasai iszgama sumu- 
sze mirtinai motina už tai, kad 
ji per ilgai gyveno ir jam nu
bodo ja maityt ir davinet jai 
prieglauda.

SURADO $35,000 PASLĖP
TUS 1876 METE.

Moreland, Nev. —- George 
Rhodes, vienas isz darbininku 
prie darbo naujo geležinkelio, 
ana diena rado 35 tu'kstanczius 
doleriu po storu medžiu. Tieji 
pinigai, kaip vėliaus pasirodė, 
buvo pavogti isz trūkio 1876 
mete per garsingus banditus. 
Apiplesze jie truki ir ant dau
giau bet ne viską galėjo užkas
ti in laika nes juos vijosi pali
cija. Norints sugryžo po keliu 
metu pasiimt tuos pinigus bet 
vieta, kurioje pinigus paslėpė, 
taip persimainė kad negalėjo 
ju surasti.

MERGINOSI 40 METU, ANT 
GALO APSIPACZIAVO.

Taberg, N. Y. — Per 40 me
tu merginosi Tamoszius Coon
ey, 84 metu, su ana Agnieszka 
Tierman, 66 metu amžiaus, ir 
ant galo nuvede ja prie alto
riaus ana diena.

Tamoszius sake kad susitiko 
su -savo mylima ant brolio ves
tuvių, 40 mėtų adgal ir nuo to 
laiko ja mylėjo bet Agnieszka 
vis negalėjo sutikti ant vineze- 
vones bet ant galo supratus kad 
metelei bėga greitai, nutarė už 
jo iszteketi.

SKAITLIS DAKTARU PASI
DAUGINA PO 2,000 KAS 

META.
Chicago, Ill. — Apie du tuk- 

staneziai daugiau daktaru pa
sidaugino 1939 mete. Metinis 
suraszas parodo kad 6043 nau
ju daktaru pasidaugino Ame
rikoj ir szalyse kurios randasi 
po valdžia Suv. Valstijų. Kas 
meta mirszta apie keturi tuks- 
taneziai daktaru.

NUKIRTO MERGAI
TEI RANKUTE

MOTINA KRITO NEGYVA,

Menominee, Wis. — Augus
tas Delovski, aplaikes mėnesi
ne užmokesti kaipo malka-ker- 
tis, parėjo namo su bankiniu 
czekiu ir kolei nusiprausė pa
dėjo bankini czeki ant stalo. 
Priėjus keturiu metu dukrele 

) ir paregėjus puikia popierete 
ant stalo, kuri neturėjo jokios 
vertes, kaip ji mane, inmete ja 
in pecziu. Tėvas, nusiprausęs, 
norėjo pasiimti czeki bet jo ne
surado. Mergaite parode ant 
pecziaus, duodama tėvui su
prasti kad popierele inmete iu 
pecziu.

Tėvas taip inirszo ant duk
reles, pagriėbe ja ir nuneszes 
prie kalades, nukirto jai viena 
rankute. Mergaite vėliaus mi
rė nuo praliejimo kraujo. Mo
tina, matydama savo mylima 
kūdiki be rankos ir visa kruvi
na, sukrito ant grindų negyva. 
Tėvas likos uždarytas kalėji
me. Ar-gi ant tiek buvo neisz- 
manelis kad galėjo aplaikyti 
kita kvitą in vieta sudegusio o 
gal savo pasželumu apie tai už- 
mirszo.

MOTERE TURĖJO DAUG 
VARGU IR NELAIMIU.
Hampton, Conn. — Kaimy

nai surado ant grindų pusgyve 
Mrs. Evelina Gelder ir isz pra
džių mane kad motere užsikei- 
sejo ant savo gyvasties bet vė
liaus pasirodė kad nelaiminga 
buvo apalpus.

Penki menesei adgal mirė 
jos vyras. In kėlės dienas po 
laidotuvių namas smarkei ap
degė o kada sugryžo namo po 
pataisymui namo, rado stuboje 
vagi įsu atkisztu revolveriu, 
kuris nuo jos atėmė 60 doleriu 
ir auksini laikrodėli, kada isz- 
bego szaukti pagialbos, kitas 
vagis ja užklupo. Kėlės sanvai- 
tes adgal pagimdė kūdiki kuris 
in kėlės dienas mirė o pati pa
vojingai apsirgo. Argi ne var
gingas gyvenimas?

ISZLEIDO VISKĄ ANT LAI
DOTUVIŲ DABAR KEN- 

CZIA BADA.
Harrisburg, Pa. ■—• Negalė

dama užsilaikyt saves ir savo 
antro vyro, su kuriuom nesenei 
apsivedė, Mrs. Emilija Hark
ness nurasze laiszkeli pas ku
nigą Rev. James Brennan, 
melsdama idant jis parduotu 
puse loto ant kapiniu už de- 
szimts doleriu ir pinigus pri- 
siunstu jai. Jos vyras neturi 
darbo nuo kada su ja apsipa
eziavo, o pinigai yra reikalingi 
ant pragyvenimo. Jos pirmuti
nis vyras mirė nesenei, kuriam 
iszkele puikias ir iszkilmingas 
laidotuves, pastate dideli pom- 
nika, iszduodama visus pini
gus kokius aplaike nuo insziu- 
renc kompanijos.

Kiek tai panasziu kvailiukiu 
pasielgia kaip szita moterėlė, 
iszduodamos paskutini doleri 
ant laidotuvių kad tik pasiro
dyt kitiems už kuriuos pinigus 

■ galėtu gyvent koki laika.

AMERIKA APLAIKE UŽ
KALBINIMĄ ANT 2 MILI
JONU DOLERIU VERTES 

EROPLANU.
Washington, D. C. —• Alli- 

jentu kamisija, kuri pribuvo iii 
Amerika užkalbint naujus ero- 
lanus, apreiszke kad ju reika
lauja už du szimtus milijonu 
doleriu. Bus tai naujausio bu
do maszinos. Tarp tuju bus 
Bell, Curtiss, Douglas, Allison, 
Wright ir Pratt eroplanai ir 
tai ne tik kariszki bet ir kito
kiu modeliu.

AMERIKOJ RANDASI
21,403,136 KATALIKAI.

New York. — Pagal naujau
sia 'suskaityma tai czionais, 
Suv. Valstijose, mete 1940 ran
dasi 21,403,136 Katalikai, tai 
yra, priskaitant draugia Alas
ka ir Havaja. Yra tai 3,371 ma
žiau ne kaip 1939 mete. Tose 
diecezijose, kuriose randasi 
milijonas ar daugiau Kataliku 
yra: Chicagos, kuris turi 1,- 
400,000 Kataliku; Bostonas tu
ri 1,044,359 o New Yorko die
cezijoj yra 1,000,000 Rymo- 
Kataliku.

VAIKAS NUSZOVE SAVO 
MOKYKLOS DRAUGE.

Abington, Pa. —- Palicija i. 
pasisekė suimti žudintoju ku
ris nuszove ant smert 16 metu 
Editha Snyder kuri tame laike 
sėdėjo prie lango savo name ir 
mokinosi. Staigai puolė szuvis 
ir mergina sukrito negyva. Pa
licija pradėjo sznipinet ir ant 
galo aresztavojo 16 metu Ro
berta Heineman, kuris prisipa
žino buk jis buvo labai užvy- 
dus merginai ir užpyko kad su 
juom nenorėjo pasimatyt taja 
diena.

SURADO ŽMOGAUS KAU
LUS SKLEPE.

Doylestown, Pa. —■ Kristu
pas Rump, kasdamas žeme sa
vo skiepe, kad ji padidint, stai
gai pataikė ant žmogaus kaulu 
kurie buvo tai nužudyto žmo
gaus. Praneszta apie tai palici- 
jai kuri isztyrinejo buk tasai 
namas kitados prigulėjo prie 
grofienes Maria Virginia Mile- 
si Cibotti, kuri mirė turėdama 
80 metu, ir namas, kuriame li
kos surasti kaulai, yra daugiau 
kaip szimto metu senas. Ženk
lai ant gaivos parodo buk ta
sai žmogus turėjo būti nužudy
tas. Antras locnininkas tojo 
namo iszkeliavo in Vokietija 
apie 60 metu adgal.

Kas Darosi Kožna 
Minuta

* Amerikoj pasididino nau
dojimas kazyru todėl ju padir
ba kas minuta po szeszes kala
des.

* Amerikonai daug raszo 
ant raszomuju, maszinukiu — 
(typewriter) todėl sunaudoja 
kas minuta už 10 doleriu vertes 
stuczkeliu del maszinukiu.

* Amerikonisžki geležin- 
kelei perveža visokio tavoro 
už $6,000 kas minuta.

Isz Visu Szaliu
NUŽUDĖ SAVO 

VYRA
APLAISTĖ BENZINU, PO 

TAM UŽDEGE NAMA.

Estarreja, Portugalija.;—■ Ar
timam kaimelije A varo kilo 
staigai ugnis pas ūkininką Ma- 
tejo Aleaniz nakties laike. Su
bėgta gyventojai stengėsi už- 
gesyt liepsna, bet grinezele jau 
buvo pusiau sudegus. Po užge
simui žmones ineja in grinezele 
rado sudegusi ūkininką. Žino
ma, kad žmonys pradėjo visaip 
apie tai kalbėt, nes tik ūkinin
kas ir lova ant kurios gulėjo 
sudege. Palicija pradėjo tyri
nėti ir ant galo aresztavojo jo 
moteria, kuri prisipažino prie 
visko. Sake, kad ta vakaru 
karsztai susibarė su savo vyru 
ir kilo musztyne ir likos sužeis
tas in galva. Melde moteres, 
kad ji nurėdytu ir paguldytu 
in lova. Vyras nejautė kaip 
nelaba motere ji užsmaugė, po 
tam aplaistė ji benzinu ir užde
gė. Gyventojai tosios apylin
kes labai inirszo ant tosios įsz- 
gamos ir norėjo ja užmuszt, 
nes Iszpaniszki gyventojai yra 
karszto budo žmonys ir atker- 
szina . už papildyta skriauda 
vieni kitiems.

PAMISZUSIOS MOTINOS 
BAISUS DARBAS.

Salios, Graikyja.—Agacija 
Kavatos, tarnaite pas czio- 
naitini kupeziu, pagimdė dvi- 
nukus. Negeistinus vaikus nu
tarė nužudyt ir panaudojo se- 
kanezius budus: Viena užsmau
gė, o kita baisiai subadė peiliu. 
Li kos aresztavota. Praeita me
ta toji mergina atsėdėjo kalėji
me už pasmaugima naujai gi
musio kūdikio. Szikart dakta
rai ja apžiurėjo ir persitikrino, 
kad ji yra nesveiko proto.

JAUNIKIS NUŽUDĖ TĘVA 
SAVO MYLIMOS.

Kellalla, Irlandija.— Durpių 
kasėjas Carry O’Donnawan, 62 
metu, su savo paezia ir 19 me: 
tu duktere gyveno czionaitinej 
apylinkėje nuo daugelio metu. 
Prie dukreles prikibo 30 metu 
Winfred Mellon, sūnūs ūkinin
ko isz artimo kaimelio. Buvo 
tai puikus vaikinas ir darb- 
szus, kuris merginai labai pati
ko ir ji mylėjo, bet netikėta 
mirtis motinos, permainė visus 
planus. Tėvas buvo laibai susi
rūpinės ir nenorėjo girdėt apie 
iszteikejima savo dukreles, kuri 
jam pasiliko ant ramybes. Ka
da vaikinais atėjo melsti tėvo 
kada paženklins diena svodbos, 
tėvas baisiai perpyko ir rėžė 
kėlės kumsezias jam iii veidą. 
Jaunas vaikinas taip inirszo 
tokiu pasielgimu tėvo, kad pa
griebė nuo stalo peili insmeig- 
damas tėvui in krutinia, nuo ko 
tėvas sukrito negyvas prie- jo 
kojų. Mellon’as likos uždary
tas kalėjime.

t i



SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
kuris grąžei ant kojos iszrodo 
o velniszkai spaudžia.

Londone atsitiko automobi
line nelaime kuriame vąžiavo 
keturi vyrai. Automobilius už
sidegė ir vyrai sudege ant pe
lenu. Taip pasitaikė kad tai 
buvo vienas Katalikas, vienas 
Žydas, vienas Protestonas ir
vienas Pravoėlavas. Sudėjus j u ja o bus apdaryta kaip nauja 
pelenus in Viena karavana ir

tu adgal. — Ir tai tiek metu 
turėjo pereit pakol žmogus pa
stojo tokiu, kokiu sziadien yra.

Senovės laikuose žmones isz- 
kallinejo žodžius ant akmenų ir 
plytų bet sziadien to nereikia 
jums daryti o jeigu ir turite 
suplyszusia maldaknyge tai 
galite ja prisiunsti in redakci-

Daugėlis žmonių yra tosios 
nuomones kad žmogus be mok
slo negali būti apszviestu.

Žmogus, nors ir be mokslo, 
jeigu bus davadnas ir manda
gus, ne girtuoklis, ne vagis, tai 
jau yra apszviestas. Prastas, 
be jokio mokėto žmogus, turi vežant ant kapiniu kilo nesu- davėt apdaryk savo draugia

isz ko turėsite džiaugsma kad

PORELE

dorybes daugiau savyje negu 
turintis priekaba prie “augsz- 
to mokslo.” Didelei mokyti 
yra didžiausiais prasiženge- 
leis. Pas tokius nevos “moky
tus” nerastumei: “;
dorybes, visi latrai bjaury
bes.”

Yra ir tarp mokytu vyru la
bai dora žmonių. Augszto mok
slo žmogus nesipus, vargingo 
žmogelio neniekins, ypatingai 
bus del ju užtarytojam priesz 
skriaudėjus. Dirstelekime aki
mi duszios žmonių o tuojaus at
skirsime niekszus nuo geru.

pratimas tarp kunigu. Rabi
nas, klebonas, pastorius ir po
pas griežtai atsisakė sykiu ly
dėti ir vienu sykiu susitikti 
ties kapo. Reikėjo padalinti

kuri gal su jumis pribuvo isz 
Lietuvos.

ne grūdelio | ]aįįa taįp k.a<I vienam prasi-
szalinus, kitas galėjo ateiti ir 
savo apeigas atlaikyti.

ISZ LIETUVOS

— Bet myliu tave, Onuk, my
liu!

— Na, tai perstatyk sau!
Vyras 

kakta.

Tūlam kaimelyje Siame atsi
buvo Veselka kuri pasibaigė 
nepaprastu atsitikimu. .

Svodbinis pulkas iszejo isz 
maldnamio ir ėjo ant rinkaus 
kur ketino atsibūti pasilinks
minimas. Sztai tarp žmonių ki
lo baisus riksmas ir kliksmas. 
Didelis tigras inszoko tarp 
svodbininku ir pagriebė nuo
taka.

Vyras nelaimingos moteres 
sžoko ant jo ir dure su peiliu o 
kitas szove in tigrą du kartus 
isz revolverio. Žvėris, mirtinai 
sužeistas, paleido savo auka ir 
nubėgo in krumus. Apmirusia 
jaunamarte atgaivino. Žinoma 
kad vestuves pairo ir kožnas 
nuėjo namo nuliūdęs o jauna 
motere neužmirsz tojo atsiti
kimo kol bus gyva.

Duona yra naudojama viso
kioms raganystėms per dauge
li žmonių visokiu tautu, kurie 
tik ja naudoja. Yra taip: Itali- 
jaj szmotelis duonos duotas del 
žmogaus atnesza jam gilinki. 
Tyrcfle, nukaėtas szmotelis 
duonos yra suvalgomas visas 
idant kas kitas, suvalgęs ji, ne
suvalgytu to žmogaus pajiegas 
ir gilinki.

Balkaniszki žmones nesuval- 
go surasto szmotelio duonos 
nes pagal ju nuomone, tokis 
szmotelis duonos yra užraga- 
nautas. Lietuvoje, kada pjaus
to duona, daro ant szviežio ke
palėlio tris kryžius. Jeigu szu- 
nes ėdasi po stalu ir negalima 
ju jokiu budu apmalszyt, tai 
reikia greitai ant stato atversi 
augsztienika duona o szunes 
tuojaus apsimalszys ir daug 
kitokiu burtu yra daroma su 
pagialba duonos pas visokias 
tautas.

PENKI POLICIJANTAI
SUŽEISTI PER BOMBA.
Dublin, Irlandija.— Kas to

kis padėjo bomba po policijos 
stotim kuri trukdama užmusze 
penkis policijantus. Kada vis 
kas apsimalszino, toji vieta isz- 
rode, kad rodos eroplanas nu
mėtė bomba, ant tosios vietos. 
Apie penkiolika policijantu li
kos sužeista.

Daugelis dūsauja ir kalba: 
“Vai, kad asz žinoeziau būda 
laimingo gyvenimo.” Ir kas 
nenorėtu būti 'laimingu? Sztai 
kėlias rodos, kaip žmogus gali 
būti laimingu:

Kožna diena pastanavyk pa
daryti kam koki nors maža 
smagumą, prisidėti su kokia 
iszmintinga rodą kad isz to 
kiti turėtu džiaugsma.

Po tam imkis prie darbo ka 
privalai padaryti. Tada busi 
linksmas ir turėsi gera misli 
ties gera mislis atnesza žmogui 
smagumą.

Iszpildinekie savo privalu
mą kur tik atsitinka prie to 
proga. O brolyti ant tos progos 
ilgai nelauksi.

Nereikia daug stengtis idant 
padaryti del artimo gerai kad 
ir mažu daigtėliu prisidesi del 
kito gero, kad tik isz tikros 

. szirdies, 'tai jau bus gerai.
Dvigubai busi laimingu jei

gu ir tavo artimas seks tavo 
pėdoms.

Jausia laisves turi taja galy 
bia kad dvejinasi nes jeigu nu
tari ka naudingo padaryti tai 
pats džiaugsiesi ir visuomene 
džiaugsis.

Mylekie artima savo kaipo 
pats save, nedarykie kitam kas 
tau ne miela, mylekie savo ne
vidonus ir darykie del ju gerai 
o taip darydamas susarmatin- 
si juos ir tai bus del ju didžiau
sia bausme.

Tai mat, kokis būdas, laimin
go gyvenimo — reikia užlaiky
ti Krikszczioniszka konstituci
ja o turėsite laiminga gyveni
mą ir czysta sanžine.

Nesenei ant vieno moterisz- 
ko susirinkimo užėjo klausy
mas : kada motere pradeda bū
ti sena ?

Jauna saliuninke atsake: — 
Kada jau meile pradeda užges
ti.

Sžtorninke atsake: — Kada 
jau žili plaukai pradeda atsi
rasti.

Buczieriene tarė: — Kada 
jau suauga jos dukterys.

Septyniolikos meteliu anū
kėlė paklausė savo 64 metu 
amžiaus bobutes: — Mocziute, 
kada motere stojasi sena mo
tete ?

Bobute dirstelėjo su nusi- 
sžypsojimu ant jaunos mergai
tes ir atsake malszei: “Asz ne
žinau, mano kūdiki, 'turi apie 
tai paklaust kokios senos mo- 
terės. ’ ’

Mat, ir bobute nenorėjo būti 
sena.

Kodėl yra taip? Teisybe pa
sakius, moteres labai bijo se
natvės ai‘ba tiesiog pasakius, 
neprisipažysta prie senatvės. 
Toji moteriszka baime yra pri
gimta.

Czia reikia pridurti faktai 
Tula moterėlė, pasilikus nasz- 
le o kuri jau 'turėjo anukus, ka
da jos užklausta: “Kiek misiu- 
te turi metu?” — tai atsake:

“O-gi ant Žolines pabaigsiu 
39 metus,” — taigi, o motere 
jau turėjo 58 metus kada jos 
vyras mirė.

Sziadien, kada toji motere 
jau mato, kad norints mažino 
savo metus begediszkai bet vis
gi neatsirado kandidatas ant 
apsivedimo, ant kart pati da
bar sakosi kad jau turi dau
giau kaip 60 metu.

DIDELIS POTVINIS 
APIE JONISZKI.

Potviniai szi pavasari ne 
vien Vilnių ir Kauna buvo stai
ga beužklumpa, bet ir visoje 
provincijoj pridarė daug nuo
stoliu ir vargo. Pavyzdžiui, 
Joniszkio apylinkes upeliai 
iszlauže ledus labai smarkiai 
iszsiliėjo. Vietomis buvo užlie
ti keliai ir nutrauktas susisie
kimas. Kaip kurie ūkininkai, 
užtrukę su reikalais mieste, 
grįždami namo ir radę skersai 
kelio beplaukiancziais upes, su 
visais vežimais buvo numarmė
ję in vandeni. Žmonių auku 
bet nepasitaikė.

TIESIAMI NAUJI
GELEŽINKELIAI.

Szia vasara numatoma jau 
baigti Darbenu-Szventosios ge
ležinkelis, prie kurio dabar dir
ba 300 žmonių.

Kita geležinkelio linija ma
noma pravesti tarp Kaziu Ru
dos, Jurbarko ir Szakiu. Tam 
darbui skiriama 500,000 litu.

Tarp Kauno ir Vilniaus szia 
vasara bus tiesiami antrieji ge
ležinkelio bėgiai, prie kuriu 
reikėsią 300 darbininku.

AMERIKA DABAR GALIMA 
PASIEKTI TIK PER 

ITALIJA.
Iki sziol Amerikon galima 

buvo važiuoti isz Lietuvos per 
Szvedi ja. Dabar gi ta>s kelias 
jau uždarytas todėl reikia 
važiuoti jau per Italija. Iki 
Italijos per visa Europa, žino
ma, reikia važiuoti geležinke
liais. O paskutinėmis dieno
mis pradėjo eiti gandai, kad ir 
per ja nutruks Lietuvos susi
siekimas su Amerika.

buk

DURPIU UŽTEKSIĄ 1,000 
METU.

Kaž kokie žinovai apskai- 
cziavo kad Lietuvoje esą 230,- 
000,000 tonu durpių, kuriu už
teksią per 1,000 metu. Vadina- 
si, nesirūpinkit, kaimiecziai, 
kad ponu tautininku valdžia 
isZpardave Lietuvos girias ir 
nepaliko jums malku. Lietu
vos pelkėse yra durpių. Gali

Motere patogi bet pikta, pa- 
&ąszį yra įn žibantį czeveryka

Žiaunai isztyrinejo
žmogaus veisle paeina ne nuo! but, kad barszczius galima su- 
puses milijono metu adgal bet szildyt ir durpėmis, bet kaip 
daugiau kaip du milijonai me-, isz dunpiu pastatyti namus?

pRlE kaminėlio sėdėjo vyras
su paezia. Malkos jau bai- 

besi kurintis o ugnele ąpszvie- 
tinejo veidus linksmu ypatų.

Kamine uže vėtra — už lan
gu pute viesulą o kambaryj bu
vo szilta, tyku ir miela.

— Ludvikeli, ne miegi? — 
užklausė staigai pati, nulenk
dama savo galvele prie jo 
ties.

— Ne karveli! — atsake 1 
ras perdedamas viena koja ; 
kitos. Užsimislinau truputi.

— O apie ka mislinai?
— Pats nežinau — nusijuo

kė. —’ Kaip mislini, apie ka tu
recziau mislyt, sėdėdamas prie 
kaminėlio ?

— Apie tai, jog czionais szil
ta o ant lauko szaltis ir viesu
lą. . .

— Na taip tik, asz mislinau 
apie tai. O tu?.

— Asz mislinau, kaip tai 
gerai sėdėt namie laike tokio 
oro jeigu randasi dvieje. Jeigu 
sėdi su žmogum kuri mylime, ant Misziu, pastatau ant tavo 
kuriam u'žsitikim. Taip, asz es
mių laiminga. O tu, Ludvikeli ?

— Žinoma, jog ir asz.
— Pati nusiszypsojo, pakilo 

ir prispaudė savo galvele prie 
jo-

— Ludvikeli... pasakyk man 
teisybe: ar labai mane myli?

— O labai, labai! — nusijuo
kė vyras ir pradėjo bueziuot 
mažas rankeles savo paezios.

— Taip, asz esmių apie tai 
persitikrinus... Bet norecziau 
žinot kiek tu mane myli ?

— Hm... sunku tai pasakyt, 
žinai, aprubežiuot meile tai 
sunkus dalykas, da lyg sžiam 
laikui niekas neatrado baro- 
meteri ant meiles!

— Bet gali aprubežiuot savo 
jausla prie manės. Myliu tave 
daugiau ne kaip tukstaneziat 
kitu vyru myli savo paezias, 
isz visos duszios... isz visos 
szirdies!

— Tai maža! Asz norecziau 
žinot ar myli mane taip, kaip 
asz. tave? Kad, daleiskim ant 
to, kad numirtai...

— E, nepliovok! Nenumir
si.

— Na bet jeigu?... sakykim
kad taip atsitiktu staigai...

— Nieko nemislinu! Del ko
turėtum staigai numirt?

— Niekas nepadare koiitrak-
. to su Dievu!... Galiu gauti su

katas.
— Isz kur tau, ha, ha, ha!...

pas tave rastųsi sukatos?
— Na, bet kad taip?... Lud

vikeli myli mane?
— Ka? Vėla pradedi ta?
— Pamislyk sau taip, kad 

numireziau. Gerai? Na, jau nu
miriau! Girdi paskutini žodi. 
Ludvikeli!... tu tyli?!

— Klausau, ka pasakysi.
— Jau numiriau, isz tikrųjų.

• Kaip tu sau imtum mano smer- 
ti ? Taip sziadien, jeigu ant tik
rųjų numireziau. O gal tu sau 
vėlintum kad asz ant tikrųjų 
numireziau?!

— Kas tai vela in galva in- 
puole? Negaliu sau to persta- 
tyt jog numirei.

— Ka vela kalbi?... ar-gi ne
turi tiek savyje iszmanymo? 

j E... tu mane nemyli.

užsiniaukes suraukė

— Esmių jau numi- 
Ludvikoli pasilenki

vy- 
ant

rus. Tu
anb mano grabo? Ir ka darai 
isz gailesczio ?

— Verkiu...
— O ne, mano brangus... Prie 

didelio gailesczio negalima 
verkti.

— Turi teisjtbe... Asz ir ne
moku verkt. Esmių didelėj gai
lestyje. Taip.

— O po tam?
— Na, kas po tam? Duok 

tam pakaju, Onuk!
— Na, praszau tavęs, kalbėk 

toliaus. Kas po tam?
— Na, pagrabas, dainos ir 

taip toliau.
— Taip! bet ka tu, tame lai

ke veiktum?
— O-gi ka veikcziau? Mels- 

cziatisi už tavo duszia, duodu

•kapo puiku puiku stovyla su 
paraszu. Negaliu atsimint da
bar koki parasza duoeziau ■■— 
ant pavyzdies szitoki: “In 
dangų pakyla tavo žemiszkos 
dulkes — asz czionais nuolatos 
už tave dusauju... O, ar ka to
kio panaszaus.

— O po tam?
— Po tam... bet asz manau 

jog reikia uždėti malku ant pe- 
cziaus.

— Da neužges. O ant kitos 
puses duosi parasza: “Mylimai 
paęziulei, nuo mylimo jos vy
ro!”

— Ne, geriau paraszysiu: 
“Savo brangiausiai pacziulei 
pastate jos nulindęs vyras.”

— Ak, mano saldžiauses! 
Matau, jog mane ant tikrųjų 
myli! Kaip esmių laiminga! 
Na, kalbėk da daugiau.

— Kaip tai? ir ka daugiau?
— Pastatei paminklą ir da

vei parasza —gerai. O po tam ?
— Asz mistinu jog tai viskas;
— Kaip tai viskas? O ką tii 

veiksi kada manes czionais ne- 
bus?

— Ka daryt? vargsiu, nusly
stu apie tave; sztai ant szitos 
kanapkeles gulėdavo, ant szi
tos kėdes sėdėdavo...

— Na gerai, gerai! O po tam?
— Po tam? Liūdesiu paskui 

tave, apverkinesiu tavo atmin
ti... O ant galo reikės ka toki 
padaryt... szi ar ta.

— Nelaimingas... pfijaUczių, 
ka nori padaryt.

Nuleido galvele ant jo peties 
ir priverkė savo akutes.

— Brangus mano vyreli... 
Tai baisu, tai tiieka!

— Kas?
— Tavo nelaimingas padėji

mas.
— Ka daryt, mano brangi? 

Žmogus turi priprasti prie Vis
ko.

— Kaip tai priprasti ?... Prie 
ko?

— Žinoma ir gailestis pasi
baigia. Reikia ta viską už- 
mirszt. Reikia prasklaidyt 
liūdnas mislis. Sziadien eisiu 
kur su prieteleis, rytoj aut ko
kio kito pasilinksminimo.

— K a-a-a? Ir tu man taip

szaltai atsakai?
j — Suprask, juk negaliu nuo
latos gailestaut. Žmogus yra 1 
žmogum.

' — Ludvikeli! '• 1 A
— Tai nieko pikto, jog ei- '

• sim in teatra? Juk tu apie tai 
j nežinosi. O ka-gi asz darycziau 
j namie pats vienas ?

— O tu rakali! Ir sakai jog 
tu mane myli?

— Na, tai ka turecziau veik- ' 
ti! Ne valia tau mane pergy
venti Moter,,. myliu tave, tei
sybe, bet nusiszaut save netu- 
recziau narsumo.

— A j jai! kas tai do narsu
mas pridėt sau revolveri prie 
galvos ir paspaust vamzdi.

— Bet del ko turecziau nū- 
siszaut ?

— Kaip tai, “del ko?” Tu 
norėtum gyvent be manes, pats 
vienas?

— O ka... ar mažai žmonių 
taip gyvena? Nusiszauk... tai 
ne szposas! Asz neturiu tiesos 
atimt sau gyvasties. Asz pats 
sau ja nedaviau ir atimti jos 
neturiu tiesos.

— Žiūrėk, koks isz tavęs fi- 
lozofas! Persitikrinau dabar 
kokia buvau kvaila, tikėdama 
in tavo meile! Tu manes nieka
dos nemylėjai!

— Esi neteisinga, Onuk! 
Mylėjau tave, myliu ir nepa
liausiu mylėt!

— Ne teisybe, mano pone!, 
Tu mane nemyli! Vos uždariau 
akis, jau begi in teatrus!

— Szirdžiuk... ne einu nie
kur.

— Bet eisi!., asz tai matau 
ant tavo akiu...

— Nepliovok, nepliovok!
— Nerek ant manės... su

pranti? Asz ne esmių tavo slū
gine!

— Ar papaikai, kas tau da
rosi! Juk da nenumirei.

— Ir nenumirsiu... kad žino
tum! Sztai, ant piktumo nenu
mirsiu! Ne vertas esi, idant nu
mireziau!

— Labai isz 'to džiaugiuosiu.
— Ha džiaugiesi!... o asz ta- 

ji melagi mylėjau! O!... nesu- 
laukimas tavo...

— Bet mano poniute, pavė
link, viskas turi savo rubežiu...

— O tavo melagyste, tavo ne- 
teisingysta neturi rubežiaus! 
Ooo!... Asz tave suprantu... ne
bijok! Paminklą man pastatys, 
parasza padės ir nudavines gai
lesti!

— Norėjau, 'bet matau jog ne
užsimoka.

— A-a-a!... ta asz žinojau 
priesz tai. Nustokie, mano po
nas.

— Tai tu palauk, mano po
niutė!

— Tylėk, tu rakali!
— Ka-a? ar tai tu taip drys- 

ti kalbėt in savo vyra?
— Taip, asz! Tylėk! O, asz 

tave pažystu!
— Ir asz tave!
— Mislini, jog nesuprantu 

del ko vėlini sau mano smei- 
ties! Jau asz gana prisižiurinė- 
jau kaip teminai ant Mariukes 
Rudakes, ir esmių persitikri
nus jog kada akis uižmerkczian 
ant visados tai už nedėlios ant 
mano grabo praszytųm jos kad 
pasiliktu tavo pati. Sarmata! 
tokias mislis turėti da už gy
vasties savo paezios, tfu!

—■ Bet pavėlink...
—, Nieko nepavėlinsiu! Pir

miausia mane palaidok o po 
'tam daryk sau ka nori. Aklas 
kibą užsinorėtu paežiuotis su 
tokia vėjavaikė kaip toji Ma
rinka.

— Gana jau gana, jau ir kan
trybe žmogaus turi pasibaigt. 
Matau jog vėlą tave prikalbino

tavo saldi mamužele!...
— Nenužemink mano moti

nos, supranti?
— Bet pasakysiu jai visa tei

sybe, kada pirma karta susi
tiksiu su ja.

— Dryskie tai padaryt, tu 
rakali, o pamatysi... Kvailas 
sutvėrimas esi ir gana, žinai?

— A? Tai asz kvailas?!
Pati puola apalpus ant grin

dų... Vyras bėgioja po pakaju 
kaip vilkas kletkoje ir nežino 
ka daryt.

Kaminėlyje paskutines ki- 
birksztys jau užgeso... Lauke 
siunta viesulą o kamine vejas 
staugia graudingai.

“MAŽAS NAUJAS AUKŠįO 
ALTORIUS’’ maldų knygele, 
su nauju kalendorių, apie 4Č0 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo
nais kietais apdarais, auksuoti 
lapu krasztai. Tiktai $1.25

W. D. BOCZKAUSKAS - CO. 
MAHANOY CITY, PA.

Ant' Pardavimo Namas
■  -t

Del vienos szeimynos, tuojaus arti 
Lietuviszkos bažnyczios, po No. 533 
W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa. 
Lotas 16 pėdu ploczio. Namai Maha- 
nojuje eina brangyn todėl pasinau
dokite isz progos nes da galima pirkti 
už maža preke. Kreipkitės tuojaus in 
“Saules’’ ofisą- Mahanoy City, Pa.

SVEIKATA LIGONIAMS

Knygute kuri apraszo 350 visokiu 
vaistu, žolių, žiedus, lapus, szaknis, 
su apraszymu del ko jos yra varto
jamos. Taipgi su dabartines Europos 
musziais paveiksluotu žemlapiu kiifis 
parodo vandenio, oro ir sausžeiftio 
linijas ir kelio tolumas in visas sosti
nes. Preke 35 centai arba 3 setai 
už $1.00.

M. Žukaitis
Dean Rd. Spencerport, N. Y.

Skaitykite “Saule”

Naujas Lietuviszkas 

SAPN ORIUS 
_____ •

i

Naujas Didelis Sapnorins 
160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., T 
Mahanoy City, Pa.

r F
r r F r į 
į
’T 
f.
t 
9. J'• F

SZI BANKA YRA NARYS*
Federal Reserve System

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation 
----------$---------- ' į

Union National Bank
Kampas Main ir Centre St. r 

MAHANOY CITY, PA?’

L. TRASKAUSKASt
LIETUVIS?KAS GRABORIUS?

.aidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik* 
Vestuvių ir kitokiams reikalams!

Bell Telefono Numeras 78
520 W. Centre St. Mahanoy City
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GRAŽUS 
PAVEIKSLAS

Ant Sargybos Prie Kariszko Frunto

“Greicziau, tu tingine, pa
imk baltinius ir nuneszk ,pas 
Glebiene,” isz kito kambario 
atsiliepe sziurksztus ir piktas 
balsas.

Magdute apvilgę savo skais- 
czias akutes aszaromis kelda
ma sunkia pintine su baltiniais.

Eidama kalbėjo sau viena: 
“Mamyte, mano brangi! Kam 
palikai mane naszlaitele? Var
gingos ir sunkios mano gyve
nimo dienos. ’ ’

Szeszi metai atgal Magdutes 
motute pasimirė palikdama ja 
ir jos broliuką, Juozuką, nasz- 
laiėziais. Sena !tdta Geležiniene 
paėmė juos auginti. Ji žiurėjo 
in juos, kaipo in svetimus. Su 
jais elgėsi kaip tik norėjo. Ne
turėdama Dievo meiles savo 
ezirdyje, nemylėjo nei artimo. 
Teta. Geležiniene buvo kada 
tai gera Dievobaiminga mote
riszke. Bet ji suklydo. Isztvir- 
kimo bangos pastūmė ja že
myn. Netekus doros, pradėjo 
palengva tolintis nuo viso, kas 
brangiausia žmogui sziame gy
venime, prarado tikėjimą.

Toli reikėjo Magdutei neszti 
baltinius nes Glebiene gyveno 
miesto pietų dalyje. Magdutes 
veidas nuszvito, kuomet, padė
jusi pintine su baltiniais prie, 
duru, paskambino varpeli.

“Sveika, Magdute, eik in vi
dų, atsisėsk czionai ir palauk 
kolei surinksiu skalbinius.”

Ji invede mergaite in sve 
ežiu kambari, parode kede ir 
iszejo. Magdute jautėsi kaip 
karalaite. Apžiurėjo visa kam
barį, peržiurėjo kiekviena 
kampeli. Kedo minkszta, pa
skendo jos minksztume. Atsi
rėmus, ji giliai atsidusdama 
pamanė sau, kaip malonu butu 
turėti visa szi turtą! Skersai 
ant sienos pastebėjo paveiksią 
pakabinta. Jame 'buvo nupiesz- 
ta moteriszke laikanti szypso- 
janti vaikeli savo rankose. Mo
teriszke apszviesta skaiseziais 
spinduliais. Magdute savo gy
venime nebuvo maeziusi tokio 
paveikslo. Glebiene gana ilgai 
negryžo. Sugryžus atrado Mag
dute dtovinezia prie paveikslo 
besigerejanezia jo gražumu.

“Pasakyk savo tetai, kad 
butu gera, jeigu ji man sugra
žintu baltinius, sakykime, Pet- 
nyczioj po pietų ir sztai ežia 
pinigai už iszplovima szios die
nos baltiniu.”

Magdute gryžus namo nega-

eidama prie lango tarė Magdu
te. Žiūrėdama pro Įauga, ji pri
siminė kaip jos namelis ir gat
ve prie namo skiriasi nuo Gle- 
bienes. Tenai gražu, medžiai, 
gėlėlės. Czionai... neturtas,- 
skurdas.

“Tu tingine...” girdėjosi. 
Magdute žinojo ka tas balsas 
reiszke. Kaip žaibas ji atsidū
rė virtuvėje.

“Greicziau, tu tingine,” vėl 
girdėjosi balsas, kuomet Mag
dute atidarė virtuves duris.

Magdute ėjo in krautuve 
parneszti bulvių. Kasdien ji ta 
dalba atliko nes teta buvo per 
sena, broliukas per mažas. 
Gryždama atgal isz krautuves, 
sustojo prie vienu namu duru 
ir žiurėjo in žaidžianezias mer
gaites. Ju rūbeliai buvo gra
žus. Jos rūbeliai, “skarmalai,” 
kaip teta vadindavo, turėjo jai 
būti geri. Magdutei patiko 
ežia būti ir užmirszo kad jai 
reikia eiti bulvių.

Ji girdėjo kaip viena mer
gaite kalbėjo kitai: “Kokia ge
ra sziadien musu mokytoja, se
sute. ’ ’

“Žinoma, kad ji gera. Asz 
pernai buvau pas ja,” atsake 
aritra.

Magdute tankiai mate szias 
mergaites, nors ji ju vardu ne
žinojo, vienok ju veideliai bu
vo jai gerai žinomi. Mokykla ir 
sesutes — tai buvo du nežino- 
mu dalyku jos gyvenime. Moti
nai pasimirus, ji neturėjo pro
gos eiti in mokykla. Ji neisz- 
kente ir prisiartino prie vienos 
mergaites ir klausia: “Pasa
kyk man, kokia tai sesute, ku
ri tave mokina?”

“Mokyklos sesute,” — atsa
ke viena isz mažesniųjų mer- 
gaieziu.

“Ar ji pareina namon kas 
vakara pas motinėlė ? ” — klau
sia Magdute nedrąsiai.

“Tai ne musu sesute. Ji Se- 
sute-Vienuole, ” — atsake ant
roji.

“Mes einame iii Katalikisz- 
ka parapijine mokykla,” — 
tarė Onute Szariute.

Mergaites mate kad visos 
szios informacijos Magdutes 
supratima nei kiek nenuszvie- 
te. Po ilgo klausinėjimo, mer
gaites prižadėjo pas Magdute 
atsiunsti savo sesutes mokyto
jas, kurios ja pamokys Kate
kizmo ir prives prie pirmos 
Szv. Komunijos.

Įėjo nukreipti savo mineziu 
nuo gražaus paveikslo kuri ma
te pas Glebiene. Ji turės savo 
tetai pasakyti apie ta gražu pa
veikslą nes tylėti negalima, 
per sunku.

“Kaip butu gera, jeigu ir 
mes turėtume toki gražu kaip 
Glebienes paveiksią,” tarė 
Magdute.

“Ne visi gali puoszti- savo 
namus tokiais paveikslais,” 
tarė ruseziai sena teta Geleži
niene.

Magdutes broliukas, Juozu
kas, Sėdėdamas ant aslos ir tai
sydamas savo sulenktas rogu
tes žiūrėdamas in Magdute ta
re: “Na, pasakyk man, ka to- 
kis paveikslas tau gero pada
rytu?”

“Bet tu, Juozeli, nematei,”

Linksma dienele Magdutei. 
Du nauju dalyku ji norėjo tu
rėti : gražu paveiksią ii’ sesutes 
savo namuose. Greitai skubi
nosi in namus. Teta supyks. 
Per ilgai užtruko.

Laiminga Magdute, kad ne
rado tetos namie. Ji buvo isz- 
ejus.

kalbėjo buk Glebiene su szei-i 
myna iszvažiuoja in Webster r 
gyventi,” — tare teta Geleži
niene. “Neturėsiu darbo dau
giau. Nuo Glebienes gerai už
dirbdavau. ’ ’

“Ar ji tau nebeduos daugiau 
baltinius skalbti?” — klausė s J
Magdute.

“Žinoma, kad ne.”
“Gaila, kad ji mus paliks. 

Negalėsiu daugiau pamatyti ta 
gražu paveiksią.”

“Kam tu svaigini galva ko
kiu ten paveikslu?” — paklau
sė Juozelis.

“Taip! ir asz ta sakau. Grei
cziau suprosyk baltinius,” — 
nekantriai pridūrė teta Geleži 
niene.

Magdute tankiai nuneszda- 
vo Glebienes baltinius ir kiek
viena syki jai tekdavo laukti 
svecziu kambaryje, kol Glebie
ne atneszdavo skalbinius. Per 
tai ji turėjo vis daugiau ir dau
giau progos pamatyti savo my
limąjį paveiksią.

Rytojaus sulaukus ji nune- 
sze baltinius. Glebienes namuo
se buvo betvarke. Baldai ir ki
ti naminiai dalykai suversti:

“Rengiamės viską parduoti 
nes neapsimoka taip toli vežti, 
antra, naujus turėsime, ilgiau 
laikyt,” — aiszkino Magdutei 
senuke Glebiene.

Žaibo greitumu atėjo mintis 
Magdutei in galvele paklausti: 
“Ar parduosi ir ta gražu pa
veikslą? Kaip butu linksma 
jeigu mano teta nupirktu ta 
paveiksią. Bet ji negales nes 
neturtinga. ’ ’

Glebiene. linksmai nusiszyp- 
sojus atsake: “Ar tau tikrai 
paveikslas patinka? Nelabai 
brangus. Tik, manau, tu ji ne- 
parsineszi. Asz tau ji atiduosiu. 
Tai Paneles Szvencziausios pa
veikslas.”

“Ka?” — atsiduso Magdu
te. Glebienes pasakymas atė
mė jai visa kalba. Negalėjo kal
bėti, liežuvis pasidarė sausas, 
veidukai užsidegė džiaugsmo 
raudonumu.

“Paveikslas nelabai sunkus. 
Atsivesk savo broliuką. Jis tau 
padės parnesžti namon. Ateik 
sziadien po pietų, ’ ’ — tarė Gle-’ 
biene.

“Žinoma, asz greitai sugry- 
sziu,” atsake- Magdute, — ir 
asz jums busiu labai dėkinga 
už tokia gražia dovanele. ’ ’

“Labai esu linksma, kad ga-

Kuomet 'teta sugryžo, Mag
dutes žingeidumas turėjo pasi
rodyti. “Teta, ar mudu su Juo
zeliu kada nors eisime in mo
kykla?”

“Ka? dar tu tingine nori ei
ti in mokykla?! Ka tu ten veik
si? Tu tingine, greicziau padek

liu tau, brangus vaikeli, ka 
nors palikti atmineziai. Mylėk 
Panele Szvencziausia. Ji visuo
met bus tavo gyvenime tikra 
paguoda ir pagelbininke, jei
gu prie Jos sunkiose savo gy
venimo valandose kreipsies.”

Magdute ėjo namo, tikriau 
skant bego. Naujiena svarbi. 
Negalima ilgai tylėti. Reikia 
apskelbti. Paveikslas jos. Ga-

bulves ant stalo ir atneszk aug
liu.”

Magdute paklusni mergaite.
Padare kaip liepiama.

Szita karieta kitados buvo puiki, kokiose važinėjo ponai 
bet sziadien yra vienatine prieglauda Francuziszko kareivio 
ant kariszko frunto prie Vokiszko rubežiaus. Ant tosios ka
rietos, arba kas isz jos pasiliko, yra visokį paraszai o vienas 
isz j u skelbia: “uždrausta dalypstet szita karieta kad nesu
byrėtu.”

“Paveikslo atėjote pasiimti. 
Gerai.”

Magdute padėkojo Glebie- 
nei ir iszsinesze paveiksią.

“Ai’ negražus, Juozeli?” ta
re džiaugsmingai Magdute.

“Czia paveikslas Paneles 
Sžvencziausios apie kuria ma
myte mums kalbėdavo. Ar tu 
neatsimeni? Jeigu mamyte ne
būtu mirus, gal sziadien mudu 
geriau mokėtume garbinti 
Vieszpaties Jėzaus Motina Ma
rija ir melstis in ja. Žiūrėk in 
vaikelio rankeles ir kaip Jo 
akys žiuri in mus.”

Abu pabueziavo paveiksią. 
“Kad nors teta priimtu szi pa
veikslą in namus. Ji syki sake: 
nereikia tikėjimo! kam tie 
szventi paveikslai?”

Netrukus teta sugryžo in na
mus. Norėjo ruseziai ka nors 
vaikams tarti bet pamaeziusi 
paveikslą kybanti ant sienos, 
susilaikė. Pradžioje, greieziau- 
sia ji nežinojo, kas ten per pa
veikslas. Prisiartinus prie vie
tos, kur buvo naujas namu pa- 
puoszalas, ji nustebusi iszsita- 
re: “Szventa Mar...” Czionai 
matėsi an't jos veido kad to- 
liaus ji negalėjo kalbėti. Iszro- 
de, kad ji turėjo didi szirdies 
susikrimtimą. Jos veidas pasi
darė baltas kaip naujai krites 
sniegelis isz dangaus. Paskui 
veidai užsidegė kaip žarija. 
Akys pasidarė gailingos. Ilgai 
nelaukus, ji parpuolė ant keliu 
priesz paveiksią ir graudingu 
balsu suszuko: “O Marija! Nu
sidėjėliu užtarytoja, pasigailėk 
manes.”

Vaikeliai nusigando. Vienas 
in antra pasižiurėjo, paskui sy
kui su teta pradėjo irgi asza- 
roti...

Laike sumiszimo kaž kas pa-

les ji dabar žiūrėti in ji kiek 
panorės.

Teta buvo iszejus. Juozelis 
žaidė darže. Ji jam pranesze 
naujiena: “Greitai, eikime. Pa-
desi man parneszti.”

“Gerai,” jis sutiko. Juozelis 
irgi norėjo pamatyti ta paveik
slą, kuri Magdute taip pamėgo.

Glebiene nusijuokė pama-

bejo dar gražesne ir malonesne 
malda: “Garbina mano siela 
Vieszpati. Ir pradžiugo mano 
dvasia Dievuje Iszganytojuj’ 
mano. ’ ’

Ir buvo namuose ramybe.

Žinau pleisa kur randasi kelios

ja. “Mergaites mokykloje pra- 
nesze kad sziame name .gyvena 
viena neturtinga mergaite, ku
ri norėtu ateiti in mokykla. 
Kiek galėjome nuo mergaieziu 
sužinoti tai ta mergaite dar ne
priėjus prie pirmos Szv. Komu
nijos.”
“Tai asz esu ta mergaite,”— 

tarė szi syki Magdute su dides
niu pasitikėjimu. “Praszau ei
ti in vidų. Meldžiu atsisėsti.”

Sesutes inžengusios pamate 
sena klupojanczia ant aslos 
moteriszke kuri sunkiai dūsa
vo ir graudžiai verke. Greitai 
viena priėjus, norėjo senelei 
sutikti pagelba. Teta Geležinie
ne, pakėlus galva, mane kad 
prie jos stovi Magdute ir Juo
zelis; praszancziu balsu tarė: 
“Vaikeliai brangus, atleiskite 
man už...” Czionai ji nutilo, 
•pamaeziusi nematytas ypatas 
stovinezias prie jos.

“Teta! atėjo Sesutes, isz szv. 
Petro parapijos, mane ir Juo
zeli vestis in mokykla,” rami- 
naneziai pastebėjo linksma 
Magdute.
“Dievas manes pasigailėjo,” 

— pasikeldama nuo aslos pra
bilo Geležiniene. “Buvau pa
klydus, atsitolinus nuo viso, 
kas yra szventa ir iszganinga. 
Marija pasigailėjo manes. Pa
maeziusi Jos paveiksią susi
graudinau; troksztu visa ati
taisyti, jeigu Dievas man duos 
galimybes.

Prisiartinus prie abieju vai
keliu apkabino viena ir antra, 
prispaudė abieju veidelius prie 
savo ir tarė:

“Didis yra Dievas, galinga 
yra Jo valia. Sziadien, Viesz- 
pats džiaugiasi nes viena isz 
Jo paklydusiu aveliu sugryžo 
atgal insavo 'Tėvo namus.”

bclde in duris. Magdute atida
rė duris ir sztai stovi prie duru 
Magdutes senai laukiamos se
sutes: Sesute Marija Prancisz- 
ka ir Sesuo Marija Leokadija, 
abi isz szv. Petro parapijines 
mokyklos.

“Garbe Jėzui Kristui,” — 
tarė viena isz Sesucziu. Nesu
laukdamos atsakymo “per am
žių amžius. Amen” — pasvei
kino Kristaus vardu visus vi
duje esanezius.

“Ar viena esi mažyte?” — 
klausia Sesuo Pranciszka.

Drebancziu balsu, lyg su ne
pasitikėjimu, Magdute atsake: 
“Ne, asz esu su savo broliuku 
ir sena teta.”

“Mes nieko nenorime par
duoti, nei pirkti,” — maloniu

pamilijos Lietuviu, 
Kur yra kelios merginos ir du 

tuzinai vaikinu, 
Nesenei tenais parte atsibuvo, 
Ant kurios svetelei pribuvo, 
O ir mergicu atvyko nemažai,

Juk žinome apie tai gana 
gerai,

Kad be mergicu nėra jomarko, 
Ane jokio paredko.

Tarp pribuvusiu merginu, 
Viena pilna terla gurno turėjo, 

Szokti suvis nenorėjo, 
Sake kad jai koja skaudėjo, 

Galvele nubabyta turėjo, 
Ir taip kudlota kad pakelt 

negalėjo.
Asz ja in knyga inraszysiu,
L- ant kito karto pasidėsiu,

O jeigu nepasitaisys, 
Tai mano koezelas pataisys.

* * *

Vienoje apygardoje, Ohajaus 
gubernijoje, 

Atsilankiau anoje dienoje, 
Tai rots bobeles iszdaro, 
Ir visokes funes padaro,

Kaip katros sueina,
Tai be guzutes neapsieina,
Jeigu kokia bobele isz kitur 

atvažiuoja, 
Tai visos vaktuoja, 

Tuojaus pas viena subėga, 
Gerymo parneszti bėga, 

Žinoma, vyras turi fundyti, 
Bobines gaujos klausyti, 

Kas toliaus ten darosi tai 
nutylėsiu,

Gal kitu kartu pakalbėsiu, 
Tame laike vyras daug nu- 

kenezia, 
Aibecze.

* * *
Netoli Bostono yra merginu 

pora tuzinu,
Bet szirdeles, niekam nevertu, 

Yra bagotu ir biednu, 
Su vaikais ir be vaiku,

Nekurios jau turi suaugusius 
sūnelius,

Kurie atlankineja mokyklos 
namus, 

Juk yra ir tokiu sziezia, 
Kurios augsztai nosis rieczia. 
Jeigu isz kur jaunikis pribūtu,

“Ar galėsiu su Magdute ei
ti in mokykla?” — klausė te
tos Juozelis.

“Taip, vaikeli, visa gausi ir 
turėsi. Buvau iki sziol jums 
svetima, nemaloni, sziurkszti. 
Buvau paklydus. Dabar...”

Sesuo Marija Pranciszka, 
prisiartinusi, spaude senai te
tai Geležinienei rankas: “Dė
kok Dievui.”

Gražus buvo reginys ta va
landa, kuomet teta Geležinie
ne, Magdute ir Juozelis klūpo
jo prie Paneles Szvencziausios 
paveikslo ir meldėsi. Teta dar 
nebuvo užmirszusi savo jau
nystes dienu maldas; Magdute 
ir Juozelis nmeokejo bet ir jie 
kiek galėdami prisidėjo prie 
Marijos garbinimo. Prie.ju sto-

Girdejau kaip Armouiene ežius abu stovinezias prie duru. balsu aiszkino Sesuo Leokadi-'vėjo seserys ir j u lupose skam-

TEISYBES -:-
§ Ne viena meile moteryste 

suszaldo.
§ Žmogau, daug daugiau 

galėsi, jeigu dirbti netingėsi.
§ Kas mandrum pasirodo, 

tasai baimėje ant zuikio iszro- 
do.

§ Tas butu labai gudrus 
kad suprastu kad jis yra kvai
lys.

§ Kožnas žmogus be moks
lo apsiszviest norėtu, tik kad 
be darbo skaityt iszmoktu.

§ Kožnas insimylėjas akiu 
neturi, kada jau meile praeina, 
tik tada pražiūri.

§ Nors ir keliu pėdu augsz- 
czio busi beit trijų coliu bobi- 
nio liežuvio bijosi.

§ Neužpuldinekie aiit žmo
gaus kuris parpuolė, tiktai aut 
tokio kuris jau daugiau neatsi
kelia.

§ Kas in svetimus reikalus 
nosi kisza, tasai tada nuo savo 
reikalu szalinasi.

§ Tiktai tada in vieta pa
taikysi jeigu siaura ir sunku 
kelia sau iszsirinksi.

§ Busi laimingu ir užgana- 
dintu jeigu skaitysi “Saule” 
ir ja kitiems prirūdysi.

Tai gal del saves iszsirinktu, 
Yra da sztamas merginu tokiu, 
Pusėtinu ir dideliu girtuokliu, 

Per dienas sėdės ir gers, 
Kol akys pabals.

Tai tokiu merginu czion 
randasi, 

Kurios naktimis po karezemas 
trankosi,

Ne sarmatos neturi,
Ne ant doros nežiūri, 

Jeigu norite, balandėlės, gera 
vyra gauti, 

Turite su gėrymu pasiliauti, 
Suvis guzute pamesti,

Ir dora gyvenimą vesti.
Ar tai gražu kaip visi juokėsi, 

Anglikai ir maži vaikai 
piktinasi, 

Ba dzievaž, vyro negausite, 
Jeigu nepaliausite.

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyveninio, Vakare 
ir Mirties Valandoje” 

,—t—
Yra tai vardas Naujos 

Malda-knyges Krikszezion- 
ims Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant visu 
metu ir kiekvienam reikalui 
priderinta su giesmėmis.

592 Pus., Labai Dideles
Litaros, teip kad visai 
nereiks akuloriu. Gru
žais apdarais. Preke 
tiktai $2.00.

•
Labai paranki knyga dėl 

tu kurie turi silpnas akis, 
nes beveik nereikia akuloriu 
skaitant szia knyga.

♦
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

Adresus Gyveninio
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule* 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in redys- 
te kad permainyti Jus u adresa, 
adresa, o tuom palengvinsite 
paduokite taipgi ir savo sena 
mums darba ir daug ergelio!

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojau* I*ztikimiau*i* Graboriu*

Gabiausia* Balsamuotoja* J S

1
 Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- jL 
na pasirinkimą ntėta- ūfeįį 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu- II 
mitelius pagal naujau- || 
šia mada ir mokslą. ||

Turiu pagialbininke | 
nioterems. Prieinamos J!. 
prekes. SS

DU OFISAI: 
MAHANOY CITY; S16 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Str««t 

Bei’ Telefonas 682-J



fB*S A U L E MAHANOY CITY, PA,

Žinios Vietines
— Panedėlyje pripuola Szv. 

Petro.

— Seredoje jau turime pir
ma diena Gegužio—Mojaus. 
Menesis paszvensltas ant gar
bės Szv. Panos Marijos.

— Ketverge bažnyczia ap- 
vaiksztines diena Inžengimo in 
Dangų Kristaus.

— Ponas Juozas Czivins- 
kas, musu gerai žinomas ii’ sve
tingas saliuninkas Panedelyje 
iszvažiavo in Geisingerio ligon- 
bute, Danville je, Pa., ant dak- 
tariszko peržiūrėjimo ir iszty- 
rinejimo. Linkime ponui Czi- 
vinskui sugryžimo sveikatos.

Amerikoniszka 
Diena 1-ma Gegužio

v. Harrisburg, 
Pa.— Gubernato- 
rius A. James 

apgarsino buk 1 d., Gegužio 
(May) bus apvaikszczioja- 
ma kaipo ’ “Amerikoniszka 
Diena,” kuria visi Pennsyl- 
vanijos gyventojai privalo 
pagerbti iszpletodami Ame
rikoniszka vėliava, ant ženk
lo, kad mes esame laisvi ir 
neturime jokiu ergeliu, kaip 
sziadien kenczia nelaiminga 
Europa.

!■-—..................... .............................. - •

SHENANDOAH, PA.

Vokiecziai Kerszina Szitiems Karaliams $2.00 Vertes Knygų už $1.00
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $2 vertes knygų, prisiuskite tik viena doleri 

o aplaiksyite knygas per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus.
Adresavokite: W. D. BOCZKAUSKAS-CO. MAHANOY CITY, PA.

— Mahanoy City kasyklos 
da vis yra užlietos per vandeni 
ir apie 800 darbininku negali 
dirbti. O tai vis isz priežasties 
ibutlegeriu kurie permusze sie
na tarp Mahanojaus kasyklų ir 
užlietu Primrose kasyklų isz 
kuriu vanduo gavosi in Maha- 
nojaus kasyklas. Užims daug 
laiko pakol vandeni iszpum- 
puos isz kasyklų.

Nuo Nedėlios prasidėjo 
czedinimas laiko, arba Day
light Saving Time bet ne visur 
thji laika laikys musu Schuyl
kill paviete. Mahanojus, Gir
ardville, Shenandoris, Tamak- 
ve, Gilbertonas ir aplinkinei 
miestelei laikys paprasta laika 
Standard Time. Pottsvilles so
das ir kiti miestai aplinkinėje 
Pottsvilles laikys czedinimo 
laika. Yra tai kvailas papro
tys, jeigu laikyti czedinimo lai
ka tai po visa Amerika d ne 
kožnas miestelis pagal savo 
kurpali ir tik sumaiszymas lai
ko.

Bankrotas iszkeltas Nedė
lios vakaru, parapijos svetai
nėje, ant garbes musu pra- 
'baszcziaus Kun. P. C. Czesnos, 
paminėjimui jo 20 metu sukak- 
tuviu klebonavimo Szv. Juoza
po parapijoj, pasiseko iszkil- 
mingai ir pasekmingai. Dauge
lis sveteliu isz visur pribuvo ji 
pagerbti ir linkėti kad tarpe 
musu klebonautu lyg auksiniu 
sukaktuviu.

— Ponstva Niek Lipp’ai, 
418 E. Pine uly., apvaiksztine- 
jo savo 25 metu sukaktuves ve
dusio gyvenimo. Susirinkia 
svetelei linkėjo jiems ilgo pa
gyvenimo ir sulaukimo auksi
niu sukakituviu. Ponstva Lipp- 
ai likos suriszti mazgu mote
rystes per Kunigą Dargi 1915 
mete. Ponia Lippiene po tėvais 
vadinosi Ona Budrevicziute.

—• Zigmundas Paskey, 30 
metu, pataisydamas gumini ra
ta ant treko Girardvillej, likos 
užkluptas per nežinomus pik
tadarius, sumusztas ir api- 
plesztas. Reikėjo ji nuvežti in 
Locust Mountain ligonbute ant 
gydymo. Paskey ar Paszkevi- 
czius iszvežinejo alų saliunin- 
kams.

Vokiecziu staigus užklupimas ant Demnarko ir Norvegi
jos, kerszina szitiems trimi karaliams netekimo ju valdžios. 
Isz kaireses stovi karalius Haakon, isz Norvegijos, viduryje 
stovi Karalius Gustovas, isz Szvedijos ir karalius Kristianas 
isz Demnarko. Nesitikėjo szitie valdytojai mažu sklypeliu 
kad ant ju užklups milžinas Hitleris ir nebuvo ant to pasiren
gia.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui-1 No. 126 Penkios istorijos apiė 
• kus aprasz. mas, didele knyga, 404 I Doras gyvenimas; Privęrsta links- 

'tuybe; Vargingo, žmogaus sūnų; Trys 
užkeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
Kuris buvo, protingesnis už savo poni. 

61 puslapiu L.... 15c
No. 127 Ttjjs istorijos apie Duk

tė pustyniu; i Peleniute; Du brolel 
Vargutis ir SkUpUtiS. '60 pus. 15c 

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
miėras ir. apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos api« 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toj ei in Szyenta žeme; Beda; Tamsų- 
nvs prigauna. 58 puslapiu.... .15.

No. 132 Trys istorijos apie Ak 
glorius isz Valenczijos; Kožnas dai 
gtas turi savo vieta; Ka pasakė ka 
tras pacztuojas. 76 puslapiu. ..20c

No. 133 Dvi istorijos apie Ne
užmokamas žiedas ir Apie Drūta Al
ksni, 62 puslapiu ....................... 15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi

puslapiu. Popierinei apdarai. 50c
No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 

minaliszka apraszymas, 202 pus. 35e
No. 103 Vaidelota, apisaka įsa 

■pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bia, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25e

No. 105 12 Istorijų: Nedarykit 
ak'rtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kaži ravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas 
karalių ir jo vienturte dukters; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina’antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka.........................  25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė,

Paskutines Žinutes
Hazleton, Pa. — Du angle- 

kasei likos užgriauti Tomhick- 
en kasyklose No. 8 szliopoje.

Milan, Italija .— Madame 
Luisa Tetrazini, žymi svietisz- 
ka dainininke mirė, sirgus du 
metus. Sulaukė ji 68 metu am
žiaus.

NIEKO JAM NEGIALBES.
Daktaras:—Na, kaip tau, 

Kaulai, ar dabar gali gerai 
miegoti?

Kardas:—Kur tau! Praszau 
pono daktaro, negailiu suvis 
nakezia miegoti.

DaktarasTai užraszysiu 
gyduoles del miego.

Kaulas:—Praszau pono dak
taro tai nieko negialbes nes 
asz esmių policijantu ir dirbu 
naktimis*

Brooklyn, N. Y. f Czionais 
mire Joanna ■ Vaittikaicziute, 
129 134th uly. Daug žmonių 
dalyvavo jos laiotuvese.

Plymouth, Pa. f Lyg sziol 
mirė 95 aukos nuo nugarkaulio 
ligos (meningitis).' Vėliausia 
mirtis buvo Adelina Kreszecz- 
kiute, 13 metu. Daug vaiku ser
ga taja liga szioje aplinkinėje.

ISZ WILKES-BARRE
—■ Kunigas Szupszinskas 

suriszo mazgu moterystes pana 
Valerija Giliate isz Sugar 
Notch, su Antanu Jakubausku 
isz Waterbury, Conn.
t Nuo sunkiu sužeidimu 

mirė Kazimieras Stačiu lis, 43 
metu amžiaus, nuo 118 Regai 
uly., gyvenantis Korn Krest. 
Velionis buvo kariszkas veter
anas.

— Ponas Pranas Sklaris 
isz Forty Fort, gerai žinomas 
szioje apylinkėje, lankėsi kėlės 
dienas Mahanoy City ir Shen- 
andori pas savo brolius ir sesu
te, kaipo ir pas senus pažysta
mus, nes ponas Sklaris kitados 
laike bizni Mahanoy City.
t Antanina Tuszkevicziene 

205 Hillside Ave., Edwards- 
villes, mire po trumpai ligai. 
Paliko vyra, keturis vaikus ir ./ 
tris se^ėres.

Nesiženyk Ant Senat
vės, Nes Ir Tau 

Taip Bus
Asz vyrelis pražuvau, 
Kam asz senas ženijaus,

Oi, oi, ojoi, oi,
Kam asz senas ženijaus.

Mano pati vaika turi, 
Bet su manim ji neguli,

Oi, oi, pražuvau,
Kam asz jauna paėmiau. 

Pacziule geria, uliavoja, 
Ir su kitais bambiliuoja,

Oi, oi, pražuvau,
Kad toks kvailas asz buvau. 

Pati szilkais dabinas’, 
Man nebagui kiauras klynas,

Oi, oi, pražuvau,
Kad asz jaunas nevedžiau./1 

Pati jauno geidžia vyro, / 
Prisiglausti, buczkio szczyip,

Oi, oi, pražuvau, /
Kam asz meile iszguriau.

Mano pypke, — tai patieka, 
Boba plakti — bijau grieko,

Oi, oi, pražuvau,
Kam asz senas ženijaus.

...APDRAUDA...
DARBININKAMS IR 
JU SZEIMYNOMS PO 
SOCIALES APDRAU-

DOS AKTU
(Sociales Apdraudos Aktas yra 

Kongreso priimtas instatymas. Instei- 
gia darbininkams ir j u szeimynoms 
dvi sociales apdraudos rusais — be
darbio apdrauda ir senatves-ir-liku- 
siu naszlaicziu apdrauda. Aprūpina 
viesza paszalpa neturtingiems se
niams, akliems ir vaikams.

Sociales Apdraudos Aktas tapo 
priimtas 1935 m. ir pataisytas 1939 
m. Szie straipsniai stengs paaiszkinti 
skaitytojams ju teises, naudas ir pa
reigas pagal instatymo senatvės ir li- 
kusiu-naszlaicziu programoj
Jusu Seno-Amžiaus Apdrau- 

dos Mokestys.
Po Sociales Apdraudos Ak

tu, mėnesines mokestys bus isz- 
mokamos kvalifikuotiems dar
bininkams, sulaukusiems 65m. 
amžiaus ir daugiau, iki gyvas
ties, jiems sustojus dirbti. Su
ma, kas menesi iszmokama, bus 
lygi su nuoszimcziu jusu mėne
sines algos, plius kreditą už 
kiekviena “apdengta meta”; 
t. y. už kiekviena kalendorisz- 
ka meta, kuriame jums už
mokėta $200. ar daugiau, prie 
instatymo apdengtu užsiėmi
mu. Surokuoti mėnesinė ap
draudos mokesti reikia — (1) 
Rasti jusu vidutine mėnesinė 
alga; (2) Paimti nuoszimti tos 
vidutines algos ir prie tos su
mos pridėti kreditus už ap
dengtus metus.

Jusu Vidutine Menesine 
Alga.

Rasti jusu vidutine menesi
ne alga: Suskaitykite visas al
gas, gautas nuo užsiėmimu in
statymo inimtu, nuo Sausio 1
d., 1937 m., kada instatymas in- 
ejo galen, iki pradžios to kvar-

nuo tavo gimtadienio iki Sau
sio 1 d., 1939 m. ir rokuok nuo 
to laiko iki pradžios kvartalo, 
kuriame sustoji dirbti. (Todėl, 
kad originalis instatymas ne- 
rokavo algas po 65m. ir per
maina padaryta Sausio 1 d., 
1939 m.) t

Jeign esi jaunas darbinin
kas, 22 metu po Sausio 1 d., 19- 
37 m. kada instatymas iiiejo 
galen, suskaityk visas tavo al
gas, nepaisant savo metu. Bet 
skaitydamas menesius su ku
riu skaiezium dalinsi, neskai
tyk tuos kvartalus,, priesz su
laukiant 22 m. kuriuose alga 
buvo mažiaus $50.; t. y., jeigu 
18 m. amžiaus pradėjai dirbti 
ne pilna laika, isz dalies, ir užv 
diiibai $3. in savaite, arba už* 
dirbai mažiaus $50. bile kvar
taliniu—metu, neskaityk tu 
kvartalu menesius.

Suma Kuria Gausi.
Sužinoti kiek mėnesines mo- 

kesties gausi :Imk 40 nuoszimti 
pirmo $50. tavo vidutines mė
nesines algos, paskui imk 10 
nuoszimti sekaneziu $200. 
(virsz $250 in menesi nerokuo- 
jama); sudek krūvon s-zitas 
skaitlynes. Imk 1% tos sumos 
kiekvienam metui, kuriame už
dirbai $200 ar daugiau, prie 
darbu, indtatymo inimtu ir 
tuos pridek. Pilna suma yra 
tavo mėnesinis apdraudos mo
kestis.

Pavyzdin — sakykime, kad 
Tamsta uždirbai $50. in mene
si per 10 metu. Imant 40 nuo
szimti tu $50. turi $20. Prie tos 
sumos pridek 1% už kiekviena 
isz 10 metu ir turi $22. — tai 
tavo menesine mokestis.

Jeigu uždirbai $100. per me
nesi, vieton $50. tavo apdrauda

Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu.............20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
ne ja nevalioje; Javoroyas ir jo kliū
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaua 
dMtbirtinJęo. 182 puslapiu..... .35o

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tai- 
pinasi rękanti skaitymai: Ila isz tna- 
iszo isulins; Apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurf is; Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir Vi- 
Sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
tfumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu. ................................. ....13c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel. 
bsti hog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. .113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis* ir vel
nias; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25e 
\ a,No.; 115 Puikios istorijos .apie 
Kantra Alena; Motyn a eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- 
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke .... .....................  15c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus....15c

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius; Isztikimas au
lus; Karalius gentelmonas; Karczo 
ma nuo azalija;Vaidutis; Galinga szo- 
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. 
181 puslapiu...............  35c

No 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Rjzbaininku. 45 puslapiu.. .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszls: 
Vena motina; Vaikucziu plepėjimas. 
62 puslapiu....................................... 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 68 
puslapiu .......................*.................. 15c
.No. 121 Trys istorijos apie Trys 

Vaiki j ozai; Iszmintinga rodą; Ap* 
ikialbtpjas. 63 puslapiu.......... 15c

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kelerą; Sene* 
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie ei* 
gonus. 45 puslapiu..................... I5c

No. 5.24 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ....................................... ,.15e

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras; Septynis brolius; Var
ginga žmogaus aunu ir razbaininka 
62 puslapiu .....................................16c

Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu ..............  15c

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių: Baltas Vaidutis; 
Atmokejimas kunigo. 47 pus... 15c

No. 140 Ketulrio* istorijos apie 
Moęziutes pasakojimai; Pasaka apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
eiles. Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ...»!......... ... 20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
Nikitas. 61 puslapiu ......... 15c

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo; Niiopolei Mateu- 
szo Jerubausko; Osieczna. 40 pusla
piu ...........••-16c

NO. 144 ' Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos; Nedaejusia žudins- 
ta;' Paskutine vale motinos^ Pakut- 
ninkas; Ar paszaukt tęva zokoninka 
Bernadina. 61 puslapiu.. . .. ... 13e

No., 145 Trys istorijos apie Vel- 
niszkas malūnas;' Kaip studentas lo
jo o maluninkas pabėgo; Stebuklinga 
puodą; Dainele. 47 puslapiu - . -15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti.. 
61 puslapiu ... .......................   • • • *15c

No. 147 Trys istorijos apie Ra
gana; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu .....

No. 148 Dvi istorijos apie Joną 
ir Alena; Pavojinga klaida., 45 pus
lapiu . * *.... .. ...* •.. .15c

No. 150 Keturios istorijos apie 
Duktė akmenoriaus; .Klara; Nusprę
stasis; Ant kiek užlaiko .moieres pa
slaptį. ' 61 puslapiu--- .15c

No. 151 Penkios istorijos apie 
Valtis Szvilpikas; Pas merga; Gra
žios akys; Tarnas; Važgdienis Jonu
kas karalium. 61 puslapiu .....18c

No. 15Ž Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu .................... *................ ..15c

No. 153 Trys istorijos apie Gai
luti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ........................  15c

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas; Kryžius prie n- 
pes Vislos: Doras vaikinelis. 60 pus
lapiu .................................................. 15c

No. 155 Puiki istorija apie Szk- 
kinas nedora žydą. 136 pus.... 25e

No. 157 Juokingas aptaszymae 
apie Savizaola; Didis klasteris. 46 
puslapiu ................. 15e

No. 158 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje; Pa
bėgėlė; Kas-gi isztyfe; Prigautas VĮ* 
gis. 60 puslapiu ;.j .......... . 15e

No.' 160 Keturiolika istorijų a. 
p’e Po laikui; Onyte® laime; Per ne- 
auarguma in balta vergi ja* Pusrati* 
gavenis; Vieszpats Jėzus ir misęktt 
medžiai; Žvake; Del'pirsztiniuf Apia 
mirimą; Pavasaris; Apie saule, meti* 
esi, žvaigždes ir kitus da.igiszkus kd* 
nūs, Meszla-Vežis; Gtajias; apie Ėg
li Aržiuolas ir Uosis; Budyneį Pdiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25i

No. 161 Ketiiriok istorijos, apit 
Ant prapulties kranto; Mistras'. .ini' 
Krepeszius; Kampelis duonos ; Ižk feė 
dideli ponai 105 puslapiu..,. ,25fl

No. 162 Trys istorijos apie Bai- 
si naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
ploto; Keletą trumpu paridkaitymb. 
22 puslapiu ..........  .,..104

No. 163 Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventoju; Kaukazo Bcdaisrtkj
Lozorius; Narsi mergina; Ifžvydtie 
vyras. 137 puslapiu

No. 164 Septynos istorijos apie 
Jurgis Skaptukas; Ergelei Pono,Mor
kaus; Du ar keturi; Svietas dvakiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 2$e

No. 165 Asztuonioš istorijos apje 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kddel 
Baltraus neleido iri Daiigu. Bątisme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaue 
didli reikalai. Senelis. Dienos .ken
tėjimo Nantoj. Netobulas žmogus. 
Susideda isz 122 puslapiu .... 25c.

No. 166 Trys istorijos i■ Submit, 
Malkiaus; Iszklaušyta malda vargužiu 
Gėras Medėjus. ... ....... .^.llle

No, 168 Devynios istorijos, it 
paveikslais: apie Dasekta nekaltybėj 
Vagis Kiausžiniu; Ne yra to Bikto 
kad: ant giaro neiszeitu; Kaip Jo«fii&- 
kei pavogė naktini sarga; Atidengti 
žudinsta; Žmogus be szirdieS; 
mirsžo; Iszgelbeta per Kalintakaj 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertę; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokjū p®!* 
ku skaitymu. Apie 100 plis.. . . . ŽĮk

No. 170 Asztuonios istorijos "’'t* 
pie Barbele; Mokytoja; Velniszlflu 
tiltas; Auklėjimas sveiko ir ser^it* 
ežio kudykio; H erodas Boba; Kasnt* 
pažinsta Dievo tas nepaŽinsta ’Bivttj 
Per tamsybe in szyiesa; Pasltai* 
sias prasižengėlis; Duktė malkafcir* 
ežio. 121 puslapiu .,

N<. 171 Vieniolika puiku iAtori* 
iu (su paveikslais), apie Džiaugsmai 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Griįt 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo 
ežia; Mailach; Paskutinei Valandoj) 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo mlt* 
su jame ataigymimo; Metai Svarbiau 
siu atsitikimu; Nusiminimas seno joti; 
nikio. Suvirsz 100 puslapiu.... . ,2#O

No. 172 Dvi istorijos apie DuRte 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 
puslapiu .................. .. ...

No. 173 Tris istorijos, apie Tal
mudo paslaptys; Du Mokiniu; Kam 
iszdavineti pinigus. 45 puslapiu, l&i

No. 174 Trys istorijos apie Ku
nigo Paslaptis; In Merika; Pakarti*. 
klis, 220 puslapi....... i.... S5ti

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; GtidtM 
Piemerielis; Isz ko susidarė Anglie 
(su paveikslais) ; Kaimiecziu Aima
na vymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai iv 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveikei* 
Preke ............  IM

W. D. Boczkauskas-Co.
Mahanoy City, Pa.

rokuojama sekaneziai — 
40tas iiuoszimtis pirmo BALTOJI LELIJA

falo, kuriame sustojat dirbti, 
ar 65 m. amžiaus ar vėliaus. 
Padalykite szita pilna suma su 
dkaiezium menesiu tame laike.

Yra tik du iszemimai. Vie
nas lieczia darbininkus kurie 
dabar seni, kitas lieczia jaunus, 
sekaneziai:

Jeigu tamsta sulaukei 65 
metus priesz 1939 m. nepridek 
prie, tavo pilnos algos kiek už
dirbai tarpe 65tos gimtadieiios 
ir pirmos dienos Sausio men. 
1939. m., ir rokuojant menesius 
nepridek laika po tuo kvarta
lu, kuriame sulaukei 65 m. am
žiaus ir priesz Sausio 1 d., 1939 
m. Pavyzdin, jeigu tamsta su
laukei 65 m. amžiaus priesz 19- 
37 m., kada instatymas inejo 
galen, suskaityk algas gautas 
nuo Sausio 1 d., 1939 m. Jeigu 
suėjo 65 metai kada nors 1937 
ar 1938, suskaityk gautas al
gas nuo Sausio 1 d., 1937 m. iki 
gimtadienio praleidžiant laika

$50. yra ...................$20.
lOtas nuoszimtis liekamo

$50. yra................... 5.
lOtas nuoszimtis $25. už

10 metu apdengima 2.50
$27.50

Apart to, dar tavo szeimyna 
gauna apdrauda, kuri priguli 
nuo kiek tamstai mokama.

Jusu apdraudos mokestys 
niekad nebus mažiaus $10 in 
mėnesi. Kitais žodžiais, kad 
nors ir apdraudos mokestis bu
tu mažesne, ji įbus pakelta in 
$10.

(PASTABA: Seno-amžiaus ir li
kusiu naszlaicziu apdraudos plianas 
inima tik darbininkus ir ju szeimy- 
nas, kurie kvalifikuoti po sistema. 
Viesza Pagelba (Public Assistance) 
federalis valstiszkas plianas, kuris 
teikia paszalpa neturtingiems se
niams, akliems ir vaikams, yra kas 
kitas. Del informacijų apie Adrau- 
dos sistema kreipkitės prie areziau- 
sios Social Security Board rasztines, 
kuri randasi jusu mieste. Del infor
macijų apie viesza paszalpa kreipki
tės prie areziausios labdarybės rasz
tines.), ____ ______—F.L.I.S.

Puiku geliu darželyje augo 
graži, balta lelija. Ji žydėjo pa- 
cziaine geliu viduryj ir iszrode 
kaip kokia karaliene. Lelijos 
gražumu visi praeiviai gėrėjo
si nors aplinkui buvo daugiau 
visokiu dailiu gėleliu kurios 
taipgi gražiai žydėjo. Bet nei 
viena gelele negalėjo susily
ginti su baltaja lelija ir visos 
priesz ja lenke savo dailias gal
veles. ‘

Darželyj patvoryj augo men
kam nevertos pikt-žoles, dilge
les, smirdeles ir kitokios. .Jos 
pradėjo leli jai pavydėti laimes.

t— Lyg jau ji tokia puiki, 
kaip kad iszrodo, — kalbėjo 
pikt-žoles kitoms gėlėms: — 
kam jus taip ja gerbet. Juk ju
su tarpe yra kur kas dailesniu.

Puikiosios lelijos kaimyni
nėms gėlėlėms patiko pikt-žo- 
liu kalba ir jos eme niekinti le
lija. ............. . . . .

Lelija nieko nesakė tik nu
lenkė savo gražia balta galvele 
o per ža'lius lapelius rasos si
dabriniais laszeliais , eme gai
lios aszareJes riedėti.*

Netoli lelijos augo jos myli
mos kaimynes — žaliosios rū
tos. Girdėdamos, taip niekina
ma nekalta lelija, žaliosios rū
teles užsistojo savo balt a ja 
kaimyne ir eme ja raminti ma
loniais žodeliais.

. . . a . , .į. . • '

— Nelipdek,, sako. rujos 
lelijai, — ir niekinaneziu. kalbu 
neklausyk. Kas pats blogas tai 
ir kitus tokiais nori paversti. 
Jos tamistdles gražumo nesu
teps... -t

Baltoji lelija, girdėdama už
uojautos žodžiu, susiramino ir, 
pakėlus galvute augsztyn' dar 
puikiau žydėjo.

Kuriam laikui praslinkus, at
skrido pas baltąja lelija, isz 
dangaus, baltas aniuolelis ir ta
rė: . ;

— Atėjau, nuskinti i balt a ja

lelija, kuria papuosziu Augsz* 
cziausiojo Danguje Sostą? Jhu 
netoli ruoduo ir baisu kad szAl- 
nos nepagadintu jos gražybes.

Lelijos kaimynes sukruto ir 
atsigryžo in lelija. Matydamos 
tokia lelijos laime, jas lyg ne
rimastis, apėmė. Bet, aniuolelis 
prabilo in jas:

—- .Nenu’liuskite. ; Dar > jus •'tu
rite laiko žydėti. Neklausyda- 
nios pi'ktažoliu, puoszkite 'saVe 
kuodailiausiai. O ateis toks lai
kas kad ir jus -asz alėjas nu
skinsiu ir dangun nuBineSziu, 
•taip kaip szia balta lelija kad 
neszu. Pikt-žoles-gi 'liks rude
nio szalnoms ir supus. '

Ka tai reiszkia? — Lelija ir 
kitos gėles reiszkia nekaltus ir 
gerus žmones, pikt-žoles-gi 
reiszkia nedoruosius žmones. 
Gerieji po mircziai liks.paimti 
aniuolu Dangun o piktieji žmo
nes tos laimes nereges,




